Figuur 1 Typen samenwerkingspartners sportverenigingen,
percentage verenigingen (dat samenwerkt)
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De Verenigingsmonitor 2008 toont de
stand van de zaken bij de Nederlandse
sportverenigingen op verschillende
onderwerpen zoals: samenstelling van
het ledenbestand, activiteitenaanbod,
verenigingsbeleid, samenstelling van het
kader, financiën en advies/ondersteuning.
Enkele resultaten uit de Verenigingsmonitor 2008:
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Veel samenwerking sportverenigingen
• Van alle verenigingen heeft 79% het
afgelopen jaar samengewerkt met
andere instanties;
• Belangrijkste samenwerkingspartners
zijn: andere sportverenigingen,
gemeenten en sportbonden (figuur 1);
• Kenmerken samenwerking met andere
verenigingen:
- overleggen en uitwisselen van
ervaringen (75%)
- training geven en competitie (26%)
- delen multifunctionele
accommodatie (24%)
• Samenwerking met scholen kenmerkt
zich voornamelijk door verenigingsvrijwilligers die assisteren bij
activiteiten of deze organiseren en
gebruikmaken van elkaars
accommodatie.

Gematigd optimisme ledental
• 52% van de clubs heeft een
groeiambitie voor 2013, (met name
(middel)grote clubs. (>100 leden);
• Sterkste groei wordt verwacht bij de
jongeren tot 18 jaar;
• 67% van de verenigingen verwacht dat
het ledental het komende jaar gelijk zal
blijven (met name kleine clubs( ≤ 100
leden)), 8% van de clubs verwacht een
daling en 25% een stijging;
• Hoewel ledenwerving een belangrijk
speerpunt én knelpunt vormt voor
verenigingen, onderneemt 50% van de
clubs geen ledenwervingsacties.
Maatschappelijke rol
Driekwart van de verenigingen (78%)
vindt dat zij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft, vooral ten
aanzien van zogenaamde sportwaarden:
zelfvertrouwen, sociaal gedrag,
prestatievermogen en welbevinden (61%
van de verenigingen). Het merendeel
van de verenigingen (85%) vindt dat
sportiviteit en respect expliciete
aandacht moeten hebben in de
vereniging. Van de verenigingen is 27%
betrokken bij sportstimuleringsprojecten, die voornamelijk geïnitieerd
worden door de gemeente.

Figuur 2 Overzicht knelpunten sportvereniging, percentage verenigingen
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Vrijwilligers gezocht
• 87% van de verenigingen kent een of
meer knelpunten (figuur 2), vooral ten
aanzien van het ledenbestand (69%)
en het tekort aan geschikte
vrijwilligers (63%);
• 68% van de verenigingen is op zoek
naar vrijwilligers, voornamelijk naar
bestuursleden en
trainers/begeleiders;
• 46% van de verenigingen verstrekt
vergoedingen en/of salarissen aan
verenigingskader. Dit zijn met name
grotere verenigingen (>100 leden) en
teamsportverenigingen.
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Financiën gunstig ingeschat
• 66% van de verenigingsbestuurders
beschouwt de vereniging als
financieel gezond;
• 31% van de verenigingen sloot 2007
af met een (beperkt) negatief saldo.
Accommodatie punt van aandacht
Ondanks dat ruim 60% van de
verenigingen over het algemeen
tevreden is met de accommodatie (tabel
1), betwijfelt 40% of ze met de huidige
accommodatie nog jaren vooruit kan.
Verenigingen zonder eigen accommodatie maken zich meer zorgen (45%) dan
verenigingen met eigen accommodatie
(34%).

Tabel 1 Accommodatiezaken (%
verenigingen tevreden met de situatie)
Totaal
ver.
Met accommodatie
kunnen we nog jaren
vooruit
Accommodatie is in
goede staat
Huur, onderhoud,
exploitatie van
accommodatie
verlopen naar wens

Accommodatie
bezit
Eigen
Geen

60

66

55

64

67

62

68

70

64

Verenigingen zonder eigen accommodatie zijn ook ontevredener over zaken
als huur, onderhoud, exploitatie en
financiering van de accommodatie.
Meer informatie?
Meer informatie is vinden in het rapport:
Verenigingsmonitor 2008, de stand van
zaken bij sportverenigingen
(www.mulierinstituut.nl/
monitoring/verenigingspanel/
verenigingsmonitor/ en
www.NOCNSF.nl/informatiepunt).
De Verenigingsmonitor 2008 werd
uitgevoerd door het Mulier Instituut in
opdracht van NOC*NSF en met steun
van het Ministerie van VWS.

